AANLEVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN
Bestandsformaten: pdf, ai of eps voor vectorlogo’s en snijteksten
•
•
•
•

•

Op schaal of ware grootte, zonder snijtekens
Teksten omgezet naar contouren(of lever lettertypes aan)
Pantonekleuren : solid coated
Worden de letters/logo vervaardigd uit zelfklevend vinyl dan is de
pantone kleur een referentie en vergelijken we de beschikbare kleuren
folie met de pantonewaaier. Niet alle pms kleuren zijn leverbaar in folie.
Dan is print een goede optie.
Geen lijndiktes of penstreken alles moet gevulde vormen zijn.

Fullcolourprint aanlevering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestandsformaten pdf, ai of eps
Printkleuren worden via de RIP van de software altijd omgezet naar CMYK.
Pantone kleuren worden dus altijd benaderd. Belangrijk is om het Solid
Coated kleurboek te gebruiken.
Voor printtoepassingen zijn CMYK kleuren dus aan te bevelen boven
pantone kleuren (indien aanwezig in de huisstijl)
Opmaak via Photoshop: Maximaal 30.000 pixels per zijde, maximaal 1 GB.
Niet downsamplen bij opslaan van de pdf.
Pas de resolutie aan als je op schaal aanlevert.
Pas ZIP compressie toe zodat er geen kwaliteit verloren gaat.
Geen bewerkingen uitvoeren in acrobat, doe dit altijd in illustrator of
photoshop.
Lever geen versleutelde bestanden aan.
Geen bestanden combineren in 1 document.
Afvlakking zorgt in bepaalde gevallen voor zwaardere moeilijk te
verwerken bestanden.
Aanlevering via illustrator: uiteindelijk 1 laag aanleveren anders kan het
zijn dan onzichtbare lagen toch meegeprint worden.
Standaard afloop is 10 mm
Afloop bij canvasprints is 30 mm
Altijd alles zonder snijtekens aanleveren
CMYK profiel: Iso Coated Fogra 39
RGB profiel: Adobe RGB 1998 (of het s-rgb bestand van evt. uw camera)

Resoluties op ware grootte:
• 80-150 dpi: (meer is voor print niet nodig)
scherpe print en ook van dichtbij goed lees- en zichtbaar. Prima resolutie
voor bijvoorbeeld beurstoepassingen.
• Tussen 30-80 dpi:
prints die op een zichtafstand van enkele meters leesbaar moeten zijn.
Deze resolutie gebruik je bij spandoeken of wandpanelen.
• Minder dan 30 dpi:
de resolutie voor extreem grote printafmetingen, zoals XL spandoeken of
billboards. Met deze relatief lage resolutie
houd je de bestanden bewerkbaar en voldoe je aan onze maximale
bestandsgrootte.
• DPI zijn ‘dots per inch’. Met DPI geef je het aantal pixels per inch (ter
vergelijking: 1 inch = 2,54 cm) aan. Hoe hoger de DPI, hoe hoger de
resolutie en hoe scherper én duidelijker jouw afbeelding of ontwerp.
Neem bij twijfel contact met ons op.
Grotere bestanden kunnen aangeleverd worden via:
www.wetransfer.com
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